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Amb motiu de la commemoració internacional del Dia Mundial dels Docents i les
Docents, les organitzacions sotasignants manifesten que és necessari recordar
que tal com declara el lema proposat per la Internacional de l'Educació, "Invertir
avui en els docents és construir un futur millor".
Tal com es recull en La Internacional de l'Educació (IE), la crisi econòmica ha
posat en funcionament totes les alarmes assenyalant que avui, més que mai, és
necessari un augment de la inversió en educació com a bé públic. Invertir en les
persones a través de l'educació per a assolir la recuperació sostenible i per a
assegurar-nos un sistema econòmic més responsable, transparent i just.
Creiem important recordar que en la Declaració dels Objectius del Mil·lenni els
governs van signar un compromís per a assolir abans de l'any 2015 l'educació per
a tots i totes. Un dret que està lluny de ser assolit. En el món cal més de divuit
milions de docents i és necessari fer un esforç important per a dotar a l'educació
dels mitjans adequats per a assolir una educació universal de qualitat en el marc
mínim de la Declaració Universal dels Drets Humans, Tractats i Convenis
Internacionals subscrits en matèria d'Educació, Desenvolupaments de la
UNESCO.
En aquest dia cal no oblidar que en molts llocs del món, l'educació no és
considerada com un dret i un valor imprescindible per al desenvolupament humà.
En molts països el professorat no disposa de les condicions adequades per a dur

a terme la seua tasca. Sense un salari digne, sense la preparació necessària,
treballant en aules massificades i insalubres i sense llibres o pissarres o pupitres
per a fer classe, han d'enfrontar-se diàriament a una tasca de la qual dependrà el
futur del seu alumnat. En definitiva, el compromís amb qui exerceixen la seua
professió en l'ensenyament, reconeixent la importància de la seua tasca i la
dificultat de la seua feina i dotant-los de personalitat jurídica mitjançant
disposicions legals que garanteixin els seus drets.
L'educació, com afirma Nelson Mandela, és l'arma més poderosa per a canviar el
món. Els sindicats d'ensenyament som conscients de la important tasca que cada
dia ocupen els nostres docents en les mans dels quals, les famílies i el conjunt de
la societat dipositem la nostra confiança. El seu treball constitueix un dels pilars
essencials per al desenvolupament personal de l’alumnat i és la garantia de la
reducció de l'abandó escolar o l'atenció a la diversitat en totes les etapes
educatives que comporta l'avanç i el benestar social.
La societat en el seu conjunt, exigeix cada dia més a les docents i als docents. En
un món cada vegada més complex i globalitzat, a la tradicional transmissió de
coneixements, és necessari sumar una educació per a la vida, desenvolupant
habilitats que ensenyen a conviure en pau, des del compromís amb la justícia, la
sostenibilitat mediambiental, la solidaritat i la igualtat.
El professorat ha de preparar per a la vida, ensenyant a aprendre per a adaptar-se
a un mercat laboral que exigeix competències noves. Ha d'ensenyar a conviure en
una societat multicultural, resolent els conflictes de forma pacífica. Ha d'abastar
múltiples aspectes que abans es reservaven a l'àmbit domèstic i altres com el
respecte pel medi ambient, la importància d'una alimentació sana, l'expressió dels
afectes i de les relacions socials, el desenvolupament de la seva sexualitat lliure i
responsable i el respecte a l'altre. En suma, ensenyar a ser ciutadà i ciutadana. Es
fa necessària la formació en valors humans per a aconseguir ciutadanes i
ciutadans que exerciten la seua llibertat i es responsabilitzen del bé comú.
La societat demanda dels treballadors i les treballadores de l'ensenyament, que
siguen multidisciplinars i que, des de la formació contínua, responguen a les
necessitats canviants que requereix el benestar i el desenvolupament de l’alumnat.
Perquè el professorat puga realitzar el seu treball és necessari que aquesta
confiança es corresponga amb el reconeixement de la seva autoritat com a eix
fonamental del procés educatiu.
El reconeixement de l'autoritat del professorat només s'aconsegueix donant-li les
eines necessàries per a portar a terme la seua tasca diària, que es reconega i
respecte la seua feina i s’afirme la seua contribució a assolir una societat més
justa, democràtica i integradora. Esment exprés mereix el personal no docent, el
d'administració i de serveis que, fins i tot sense aparéixer davant la societat com a
actors de l'Educació, són categories i funcions totalment essencials per al
desenvolupament i la culminació d'una educació de qualitat.
Per a restituir l'autoritat del professorat és necessari disminuir el nombre d'alumnat
per classe que permeta una atenció i una cura més propera des de l'atenció a la
diversitat. Augmentant els equips d'orientadors i d'educadors socials afavorirem la

integració social de nenes i nens en risc d'exclusió social; garantint una formació
adequada, tant en la universitat com al llarg de tota la seva vida professional, que
permeta capacitar-los per a atendre a les necessitats canviants dels nostres fills i
filles donant-los respostes adequades per a afrontar els reptes que una societat
cada vegada més complexa els planteja i els plantejarà.
Cal recordar que una professió ben remunerada, incentivada i respectada per les
administracions serà respectada per la societat per a la qual treballa, perquè
l'autoritat emanarà del respecte i no de la força, del raonament i del convenciment i
no només de la regulació legal.
En el Dia Mundial dels Docents i les Docents fem una crida al conjunt de la
societat perquè es reconega el valor del seu treball i la seua autoritat en la relació
educativa, reclamem un major compromís de les administracions i de la societat
amb el món de l'educació, reivindicant la millora de les condicions laborals, la
disminució de la ràtio d'alumnes per classe, la implantació de les figures dels
educadors socials i la creació d'aules adaptades a l'alumnat amb necessitats
educatives específiques.
Exigim als nostres governs que complesquen amb els compromisos adquirits a
Dakar i, ara més que mai, inverteixin en educació, dintre i fora de les nostres
fronteres i s'erigesquen en garants d'aquesta educació per a totes les persones
que habiten el planeta, amb especial cura de les dones que, continuen sent les qui
nodreixen les taxes d'analfabetisme, abandó escolar, violència o discriminació
salarial.

